หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๔

คำ�อธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ฟิสิกส์ เล่ม ๔
		

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 			

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

เวลา ๘๐ ชั่วโมง จำ�นวน ๒ หน่วยกิต

ศึกษาการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน

ของคลื่นเสียง การได้ยินเสียง ความเข้มเสียง คุณภาพเสียง มลพิษทางเสียง คลื่นนิ่งของเสียง การสั่นพ้อง
ของเสียง การเกิดบีต ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลืน
่ กระแทกของเสียง ธรรมชาติของไฟฟ้าสถิต การเหนีย่ ว

นำ�ไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความจุและพลังงานสะสมในตัวเก็บ
ประจุ การต่อตัวเก็บประจุ กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ� กฎของโอห์ม สภาพต้านทาน การต่อตัวต้านทาน

อีเอ็มเอฟของแหล่งกำ�เนิดไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานไฟฟ้า กำ�ลังไฟฟ้า การต่อแบตเตอรี่ การวิเคราะห์วงจร
ไฟฟ้ากระแสตรง การเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า และเทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ

อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการคิดและการแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำ�ความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยา
ศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายการเกิดเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาค

กับคลื่นความดัน ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศที่ขึ้นกับอุณหภูมิในหน่วย

องศาเซลเซียส การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลีย้ วเบน ของคลืน
่ เสียง รวมทัง้ คำ�นวณ
ปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. อธิบายความเข้มเสียง ระดับเสียง องค์ประกอบของการได้ยน
ิ คุณภาพเสียง และมลพิษทางเสียง
รวมทั้งคำ�นวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. ทดลอง และอธิบายการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายเปิดหนึ่งด้าน รวมทั้งสังเกตและ
อธิบายการเกิดบีต คลื่นนิ่ง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทกของเสียง คำ�นวณปริมาณ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำ�ความรู้เรื่องเสียงไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน

๔. ทดลอง และอธิบายการทำ�วัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้าให้มีประจุไฟฟ้าโดยการขัดสีกันและการ
เหนี่ยวนำ�ไฟฟ้าสถิต

๕. อธิบาย และคำ�นวณแรงไฟฟ้าตามกฎของคูลอมบ์

๖. อธิบาย และคำ�นวณสนามไฟฟ้าและแรงไฟฟ้าที่กระทำ�กับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่อยู่ในสนาม
ไฟฟ้า รวมทั้งหาสนามไฟฟ้าลัพธ์เนื่องจากระบบจุดประจุโดยรวมกันแบบเวกเตอร์

๗. อธิบาย และคำ�นวณพลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า และ ความต่างศักย์ระหว่างสองตำ�แหน่ง
ใด ๆ

๘. อธิบายส่วนประกอบของตัวเก็บประจุ ความสัมพันธ์ระหว่างประจุไฟฟ้า ความต่างศักย์ และ
ความจุของตัวเก็บประจุ และอธิบายพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ และความจุสมมูล รวมทั้ง
คำ�นวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๙. นำ�ความรูเ้ รือ
่ งไฟฟ้าสถิตไปอธิบายหลักการทำ�งานของเครือ
่ งใช้ไฟฟ้าบางชนิด และปรากฏการณ์
ในชีวิตประจำ�วัน

๑๐. อธิบายการเคลือ
่ นทีข
่ องอิเล็กตรอนอิสระและกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ� ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำ�กับความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนอิสระ ความหนาแน่นของ

อิเล็กตรอนในลวดตัวนำ�และพืน
้ ทีห
่ น้าตัดของลวดตัวนำ� และคำ�นวณปริมาณต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๑๑. ทดลอง และอธิบายกฎของโอห์ม อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับความยาว

พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทานของตัวนำ�โลหะที่อุณหภูมิคงตัว และคำ�นวณปริมาณต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง อธิบายและคำ�นวณความต้านทานสมมูลเมื่อนำ�ตัวต้านทานมาต่อกันแบบ
อนุกรมและแบบขนาน

๑๒. ทดลอง อธิบาย และคำ�นวณอีเอ็มเอฟของแหล่งกำ�เนิดไฟฟ้ากระแสตรง รวมทั้งอธิบายและ
คำ�นวณพลังงานไฟฟ้า และกำ�ลังไฟฟ้า

๑๓. ทดลอง และคำ�นวณอีเอ็มเอฟสมมูลจากการต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมและแบบขนาน รวมทั้ง
คำ�นวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งประกอบด้วยแบตเตอรี่และตัว
ต้านทาน

๑๔. อธิบายการเปลี่ยนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสืบค้นและอภิปรายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ที่ นำ � มาแก้ ปั ญ หาหรื อ ตอบสนองความต้ อ งการทางด้ า นพลั ง งาน โดยเน้ น ด้ า น
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้านค่าใช้จ่าย
รวมทั้งหมด ๑๔ ผลการเรียนรู้
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เสียง

เราคงเคยได้ยน
ิ เสียงจากเครือ
่ งดนตรีในงานแสดงและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เสียงกีตาร์ เสียงกลองจาก

งานแสดงดนตรีหรืองานพิธี เสียงจากเครื่องดนตรีเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร มีรูปแบบอย่างไรทำ�ให้เสียง

ของเครื่องดนตรีมีความแตกต่างกัน แม้จะเล่นโน้ตตัวเดียวกัน และเสียงเครื่องดนตรีมีความแตกต่างหรือ
เหมือนกันกับเสียงจากการพูดคุยหรือการร้องเพลง เสียงจากเครือ
่ งยนต์ นอกจากนัน
้ เสียงจากแหล่งกำ�เนิด
ต่าง ๆ มีพฤติกรรมอะไรบ้าง ส่งผลต่อผูฟ
้ งั อย่างไร และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร
เราจะศึกษาได้ในบทนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

2

บทที่ 12 | เสียง

ฟิสิกส์ เล่ม 4

คำ�ถามสำ�คัญ
		● เสียงเดินทางมาถึงเราได้อย่างไร และแสดงพฤติกรรมอะไรบ้าง

		● การได้ยินเสียงขึ้นกับปัจจัยอะไร ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับเสียง มีอะไรบ้าง

จุดประสงค์การเรียนรู้
12.1 ธรรมชาติของเสียง

		1. อธิบายการเกิดเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง

		2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคลื่นการกระจัดของอนุภาคกับคลื่นความดันขณะคลื่นเสียง
เคลื่อนที่ผ่าน

		3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของเสียงในอากาศกับอุณหภูมใิ นหน่วยองศาเซลเซียส
และคำ�นวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

		4. สังเกตและอธิบายการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการแทรกสอดของเสียง
12.2 การได้ยินเสียง

		5. อธิบายและคำ�นวณปริมาณที่เกี่ยวข้องกับความเข้มเสียง

		6. อธิบายระดับเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงกับความเข้มเสียง และคำ�นวณปริมาณ
ที่เกี่ยวข้อง

		7. อธิบายระดับเสียงและความถี่ที่มีผลต่อการได้ยิน
		8. อธิบายระดับสูงต่ำ�ของเสียงและคุณภาพเสียง

		9. อธิบายมลพิษทางเสียงที่มีต่อสุขภาพและการป้องกัน
12.3 ปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียง

		10. ทดลองและอธิบายการเกิดคลื่นนิ่งของเสียง

		11. อธิบายและคำ�นวณปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายปิด
หนึ่งด้าน

		12. ทดลองการสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายปิดหนึ่งด้านและการวัดความยาวคลื่นของเสียง
ในอากาศ

		13. ทดลองและอธิบายการเกิดบีต

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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		14. อธิบายปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ และคลื่นกระแทกของเสียง
12.4 การประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องเสียง

		15. นำ�ความรู้เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน

ความรู้ก่อนเรียน
การสั่น คลื่น การกระจัด ความดัน แอมพลิจูด ความยาวคลื่น ความถี่ อัตราเร็ว พฤติกรรมคลื่น
กำ�ลัง คลื่นนิ่ง การสั่นพ้อง

ในชีวิตประจำ�วัน เราเกี่ยวข้องกับเสียงในหลายลักษณะ เสียงทำ�ให้เกิดภาษาพูด ช่วยถ่ายทอด

ความรู้ ประสบการณ์ ความคิด และอารมณ์สู่ผู้ฟัง เสียงจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมนุษย์ แต่มนุษย์สามารถ

รับรู้เสียงในขอบเขตจำ�กัด สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ก็มีการรับรู้เสียงที่แตกต่างกันไป เสียงยังมีพฤติกรรมเหมือนคลื่น
อื่น ๆ และทำ�ให้เกิดปรากฏการณ์ทางเสียงที่นำ�ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งเราจะศึกษาได้ในบทนี้

12.1 ธรรมชาติของเสียง

		คลืน
่ เสียง (sound wave) เป็นคลืน
่ กลชนิดหนึง่ ซึง่ ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลือ
่ นที่ คลืน
่ เสียงเกิด

จากการสั่นของวัตถุ และเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปก็จะเกิด

การถ่ายโอนพลังงานจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเช่นเดียวกับคลื่นทุกชนิด

ชวนคิด
การสั่นทุกชนิดทำ�ให้เกิดเสียงที่มนุษย์ได้ยินหรือไม่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ แต่การสั่นของวัตถุทุกชนิดไม่จำ�เป็นต้องทำ�ให้เกิดเสียง เนื่องจากเมื่อ

เราพู ด ถึ ง “เสี ย ง” เรามั ก เชื่ อ มโยงกั บ การได้ ยิ น ของมนุ ษ ย์ ซึ่ ง การได้ ยิ น เสี ย งของมนุ ษ ย์ ขึ้ น กั บ ปั จ จั ย
หลายด้านซึ่งจะได้ศึกษาต่อไป เช่น ความถี่ของคลื่นที่เกิดขึ้น แอมพลิจูดของคลื่น เป็นต้น วัตถุที่สั่นและมี

การถ่ายโอนพลังงานไปยังตัวกลางที่ทำ�ให้หูของมนุษย์ตอบสนองต่อการสั่นดังกล่าวได้ เราก็จะเรียกคลื่นที่

เกิดจากการสั่นนั้นว่า เสียง (sound) อย่างไรก็ตาม นักฟิสิกส์ได้จำ�แนกชนิดของคลื่นเสียงตามความถี่ของ
คลื่นและความสามารถในการได้ยินของมนุษย์ ดังนี้

		1. คลื่นที่ได้ยิน หรือ เสียง (audible waves หรือ sounds) เป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ที่อยู่ในช่วงที่
มนุษย์ได้ยินคืออยู่ในช่วง 20 − 20 000 เฮิรตซ์ โดยทั่วไปเมื่อเราพูดถึงเสียง เราจึงหมายถึง

คลื่นเสียงในช่วงความถี่นี้

่ ใต้เสียง (infrasonic waves หรือ infrasounds) เป็นคลืน
่ เสียงทีม
่ ค
ี วามถีต
่ �่ำ กว่าช่วงความถี่
		2. คลืน

ที่มนุษย์ได้ยิน คือ ต่ำ�กว่า 20 เฮิรตซ์ เช่น คลื่นเสียงความถี่ต่ำ�ที่ช้างใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน

แต่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินคลื่นเสียงนั้น

		3. คลื่นเหนือเสียง (ultrasonic waves หรือ ultrasounds) เป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่าช่วง
ความถี่ที่มนุษย์ได้ยิน คือ สูงกว่า 20 000 เฮิรตซ์ เช่น สุนัขสามารถตอบสนองต่อเสียง (หรือ
ได้ยิน) นกหวีดความถี่สูง ในขณะที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินเสียงนกหวีดดังกล่าว  

			12.1.1 การเคลื่อนที่ของเสียง
เสียงเกิดจากการสัน
่ ของแหล่งกำ�เนิดเสียง และถ่ายโอนพลังงานการสัน
่ ไปยังอนุภาคของตัวกลาง

ที่อยู่ติดกับแหล่งกำ�เนิดเสียง ทำ�ให้อนุภาคของตัวกลางสั่นและเกิดการถ่ายโอนพลังงานต่อไปยังอนุภาคที่

อยู่ถัดกันไปเรื่อย ๆ จนถึงหูผู้ฟัง หากไม่มีตัวกลางเพื่อถ่ายโอนพลังงานจากแหล่งกำ�เนิดเสียง เราจะ

ไม่สามารถได้ยินเสียงได้ ขณะเกิดคลื่นเสียง อนุภาคของตัวกลางมีการเคลื่อนที่อย่างไร และเคลื่อนที่ไปกับ
คลื่นหรือไม่

พิจารณาการเคลือ
่ นทีข
่ องคลืน
่ เสียงทีเ่ กิดจากการเคาะส้อมเสียงด้วยค้อนยาง ขาส้อมเสียงจะสัน
่

กางออกและหุบเข้า ทำ�ให้ความหนาแน่นของอากาศบริเวณรอบส้อมเสียงเปลีย่ นไป กล่าวคือ ขณะทีข
่ าส้อม

เสียงกางออก อนุภาคของอากาศทีอ
่ ยูด
่ า้ นทีค
่ ลืน
่ เสียงผ่านไป จะอยูช
่ ด
ิ กันมากขึน
้ ความดันอากาศจึงสูงกว่า
ปกติ เรียกว่า ส่วนอัด (compression) เมื่อขาส้อมเสียงหุบเข้า อนุภาคของอากาศด้านนั้น จะอยู่ห่างกัน

มาก ความดันอากาศจึงต่ำ�กว่าปกติ เรียกว่า ส่วนขยาย (rarefaction)  ทำ�ให้อากาศถูกอัดและขยายอย่าง

ต่อเนื่อง ตามการสั่นของส้อมเสียง เกิดเป็นคลื่นเสียงเคลื่อนที่แผ่ออกไป ดังรูป 12.1 ก. ถึง จ.
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ส�อมเสียง
ก.

ปกติ

ข.

ขากางออก

ค.

ขาหุบเข�า

ง.

ขากางออก

จ.

ขาหุบเข�า

อนุภาคอากาศ

ทิศการเคลื่อนที่ของเสียง

อัด
ขยาย
อัด
ขยาย

อัด
ขยาย

อัด

อัด

ขยาย

อัด

รูป 12.1 อากาศบริเวณรอบส้อมเสียงถูกอัดและขยาย ตามการสั่นของส้อมเสียง

ความรู้เพิ่มเติม
			ส้ อ มเสี ย ง (tuning fork) เป็ น แท่ ง โลหะรู ป ตั ว ยู (U) มี
ลักษณะคล้ายส้อม เมื่อเคาะขาส้อมเสียงจะทำ�ให้เกิดคลื่นเสียง

ความถี่ค่าหนึ่ง ๆ ค่านี้เป็นความถี่ธรรมชาติของส้อมเสียงนั้น โดย

ปกติส้อมเสียงแต่ละอันจะมีตัวเลขบอกความถี่เสียงระบุไว้เป็น
เฮิรตซ์ (Hz) อุปกรณ์ชนิดนี้ถูกใช้ในการเทียบความถี่เสียงของ
เครื่องดนตรี

รูป ส้อมเสียง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เมื่ อ ส้ อ มเสี ย งสั่ น จะเกิ ด การ

แนวของตำแหน�งสมดุล

ถ่ายโอนพลังงานไปยังอนุภาคของอากาศ
ที่ อ ยู่ ข้ า งเคี ย ง เกิ ด การชนกั น ระหว่ า ง
อนุภาคทีอ
่ ยูต
่ ด
ิ กัน ทำ�ให้อนุภาคเหล่านัน
้

ก. t = 0

เคลื่ อ นที่ ก ลั บ ไปกลั บ มารอบตำ � แหน่ ง
สมดุ ล ในลั ก ษณะเดี ย วกั บ การสั่ น ของ

หน�าคลื่น

แหล่งกำ�เนิด ซึง่ จุดสีแดงแทนอนุภาคของ
อากาศที่ก�ำ ลังพิจารณาในช่วงเวลา 0 ถึง
1 คาบ (T) ดังรูป 12.2 ก.-จ. จะเห็นว่า
ที่เวลา t=0 (รูป 12.2 ก.) จุดสีแดงอยู่ที่

ตำ � แหน่ ง สมดุ ล ที่ เ วลา t=

T
4

T
ข. t = _
4

(รู ป

หน�าคลื่น

12.2 ข.) จุดสีแดงมีการกระจัดในทิศทาง
หนึ่ง  ที่เวลา  t=

T
2

(รูป 12.2 ค.) จุด

สีแดงกลับมาอยู่ที่ตำ�แหน่งสมดุล ที่เวลา
3
4

t= T ( รู ป 12.2 ง . ) จุ ด สี แ ด ง มี

T
ค. t = _
2

การกระจัดในทิศทางตรงข้าม และทีเ่ วลา

t=T (รูป 12.2 จ.) จุดสีแดงกลับมาอยู่ที่

หน�าคลื่น

ตำ�แหน่งสมดุลอีกครั้ง นั่นคือ อนุภาค

ของอากาศจะเคลื่ อ นที่ ก ลั บ ไปกลั บ มา

ในแนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของ

คลื่นเสียง โดยไม่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับ

3T
ง. t = _
4

คลื่ น เสี ย ง ดั ง นั้ น เสี ย งจึ ง เป็ น คลื่ น

หน�าคลื่น

ตามยาว

จ. t = T
หน�าคลื่น

รูป 12.2 การเคลื่อนที่ของเสียงและการสั่นของอนุภาคของอากาศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชวนคิด
หลายคนคงเคยเห็นการสร้างคลื่นมนุษย์ในเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียว ในจังหวัดขอนแก่น
ประชาชนร่วมกันลุกขึ้นยืน-นั่ง-ยืนอย่างต่อเนื่องเป็นทางยาว ทำ�ให้เกิดรูปคลื่นตามขวาง เป็นไป
ได้หรือไม่ที่จะสร้างคลื่นมนุษย์ที่เป็นคลื่นตามยาวเหมือนคลื่นเสียง
พิจารณารูป 12.3 ก. ซึง่ แสดงการกระจายตัวของอนุภาคของอากาศทีต
่ �ำ แหน่งต่าง ๆ เมือ
่ คลืน
่ เสียง

เคลือ
่ นทีผ
่ า่ นไป ณ เวลาหนึง่ เมือ
่ พิจารณาการกระจัดของอนุภาคอากาศทีต
่ �ำ แหน่งต่าง ๆ จะเห็นว่า อนุภาค

ของอากาศไม่มก
ี ารกระจัด ณ ตำ�แหน่งทีอ
่ ากาศถูกอัดหรือขยายมากทีส่ ด
ุ และอนุภาคของอากาศจะเคลือ
่ นที่

จากตำ�แหน่งสมดุลมากที่สุดหรือมีการกระจัดสูงสุด ณ ตำ�แหน่งซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างส่วนที่อากาศถูกอัด
และขยายมากที่สุด เมื่อเขียนกราฟระหว่างการกระจัดของอนุภาคอากาศกับตำ�แหน่งตามแนวที่คลื่นเสียง
เคลื่อนที่ ดังรูป 12.3 ข.

				 รูป 12.3 การกระจายตัวของอนุภาคอากาศที่ตำ�แหน่งต่าง ๆ เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่านไป
						

ณ เวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับคลื่นตามยาวในสปริง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เมื่อพิจารณาความดันอากาศที่เปลี่ยนไปตำ�แหน่งต่าง ๆ ดังรูป 12.3 ค. พบว่า เมื่ออนุภาคอากาศ

อยูห
่ า่ งกันเป็นระยะเท่ากับตอนไม่มค
ี ลืน
่ เสียง ความดันอากาศในบริเวณนัน
้ เท่ากับความดันบรรยากาศ หรือ

ความดันที่เปลี่ยนไปเท่ากับศูนย์ แต่ในขณะที่คลื่นเสียงเคลื่อนที่ผ่านอนุภาคของอากาศ ระยะห่างระหว่าง
อนุภาคจะเปลีย
่ นไป ความดันอากาศในบริเวณนัน
้ ไม่เท่ากับความดันบรรยากาศ หรือ ความดันทีเ่ ปลีย
่ นไป

ไม่เท่ากับศูนย์ โดยความดันอากาศที่เปลี่ยนไปมีค่าเป็นบวกในบริเวณที่อนุภาคอยู่ชิดกัน เนื่องจากมี

ความดันมากกว่าความดันบรรยากาศ และความดันอากาศที่เปลี่ยนไปมีค่าเป็นลบในบริเวณที่อนุภาค

อยู่ห่างกัน เนื่องจากมีความดันน้อยกว่าความดันบรรยากาศ

		ความดันทีเ่ ปลีย่ นไปของตัวกลางนีเ้ ปลีย่ นแปลงไปตามจังหวะหรือความถีก่ ารสัน
่ ของแหล่งกำ�เนิดเสียง

คลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจึงมีความถี่เดียวกันกับความถี่การสั่นของแหล่งกำ�เนิดเสียงนั่นเอง

กราฟระหว่างความดันอากาศที่เปลี่ยนไปกับตำ�แหน่ง ดังรูป 12.3 ค. มีลักษณะเป็นคลื่นรูปไซน์

(sinusoidal wave) เช่นเดียวกับกราฟระหว่างการกระจัดของอนุภาคอากาศกับตำ�แหน่ง ดังรูป 12.3 ข.

แต่มีเฟสต่างกัน 90 องศา โดยความดันอากาศที่เปลี่ยนไปมีค่าสูงสุดเมื่อการกระจัดของอนุภาคของอากาศ
มีคา่ เป็นศูนย์ และความดันอากาศทีเ่ ปลีย่ นไปมีคา่ เป็นศูนย์เมือ
่ การกระจัดของอนุภาคของอากาศมีคา่ สูงสุด
ด้วยเหตุทข
ี่ ณะคลืน
่ เสียงเคลือ
่ นที่ การกระจัดของอนุภาคอากาศและความดันอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง

ไป เทียบกับตำ�แหน่ง เป็นคลื่นรูปไซน์ บางครั้งเรียกการเปลี่ยนแปลงการกระจัดว่า คลื่นการกระจัด และ

เรียกการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศว่า คลื่นความดัน

การเคลื่อนที่ของเสียงในตัวกลาง อาจเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคของขดลวดสปริงที่

ถูกดึงและดันตามแนวสปริง ดังรูป 12.3 ง.

ชวนคิด
ขณะที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านอากาศ ความหนาแน่นของอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แสดงในรูป
กราฟระหว่างความหนาแน่นกับตำ�แหน่ง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เราทราบแล้วว่า คลืน
่ น้�ำ ซึง่ เป็นคลืน
่ กลชนิดหนึง่ มีอต
ั ราเร็วต่างกันเมือ
่ เคลือ
่ นทีใ่ นตัวกลางทีม
่ ส
ี มบัติ

ต่างกัน เสียงซึ่งก็เป็นคลื่นกลอีกชนิดหนึ่งจะมีอัตราเร็วที่ต่างกันในตัวกลางที่มีสมบัติต่างกันหรือไม่ จะได้

ศึกษาในหัวข้อต่อไป

		12.1.2 อัตราเร็วเสียง

เนื่องจากเสียงเป็นคลื่นชนิดหนึ่ง อัตราเร็วเสียงจึงสัมพันธ์กับความยาวคลื่น  และความถี่ของ

คลื่นเสียง

เช่นเดียวกับคลื่นต่อเนื่อง ดังสมการ   

		นอกจากนี้อัตราเร็วเสียง ยังขึ้นอยู่กับสมบัติของตัวกลางนั้น ๆ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและความหนาแน่น

ของตัวกลาง หรือกล่าวได้ว่า อัตราเร็วเสียงในตัวกลางแต่ละชนิดมีค่าไม่เท่ากัน โดยทั่วไป อัตราเร็วเสียงใน

ตัวกลางที่เป็นของแข็งมีค่ามากกว่าในของเหลว และอัตราเร็วเสียงในของเหลวมากกว่าในแก๊ส เนื่องจาก

อนุภาคในของแข็งอยู่ชิดกันมากกว่าในของเหลวและแก๊ส การถ่ายโอนพลังงานระหว่างอนุภาคจึงเกิดได้
เร็วกว่า  ดังตาราง 12.1

ตาราง 12.1 อัตราเร็วเสียงในตัวกลางชนิดต่าง ๆ
ตัวกลาง
อากาศ

แก๊ส

ของเหลว

อากาศ

คาร์บอนไดออกไซด์
ออกซิเจน

331
343
259
316

ฮีเลียม

965

คลอโรฟอร์ม

1004

เอทิลแอลกอฮอล์

ปรอท

น้ำ�กลั่น

ของแข็ง

อัตราเร็วเสียง (เมตรต่อวินาที)

1162
1450
1482

น้ำ�ทะเล

1552

อะลูมิเนียม

6420

เหล็ก

แกรนิต

5941
6000

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชวนคิด
1. คลื่นเสียงที่เดินทางได้ระยะทางเท่ากับสามเท่าของความยาวคลื่น ใช้เวลาเป็นกี่เท่าของคาบ

2. คลื่นที่ได้ยินมีความถี่ระหว่าง 20 เฮิรตซ์ ถึง 20 000 เฮิรตซ์ ช่วงความยาวคลื่นของคลื่นที่
ได้ยิน ในอากาศอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีค่าประมาณเท่าใด
3. เมื่อเคาะส้อมเสียงอันหนึ่งในอากาศ เกิดคลื่นเสียงที่มีความถี่ 225 เฮิรตซ์ ถ้าเคาะส้อมเสียง
นั้นในแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ความถี่ของคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนไปหรือไม่

4. อัตราเร็วของคลื่นดลของคลื่นเสียงสามารถหาได้อย่างไร

เนือ
่ งจากทัง้ สมบัตค
ิ วามยืดหยุน
่ และความหนาแน่นของตัวกลางต่างก็ขน
ึ้ กับอุณหภูมิ ดังนัน
้ อัตราเร็ว

เสียงในตัวกลางแต่ละชนิดจึงขึ้นกับอุณหภูมิเช่นกัน เมื่อพิจารณาคลื่นเสียงในอากาศพบว่า อัตราเร็วเสียง

ในอากาศมีค่าขึ้นกับอุณหภูมิ (ในหน่วยองศาเซลเซียส) ดังสมการ (12.1)

v  331 0.6 TC

(12.1)

เมื่อ v เป็นอัตราเร็วเสียงในอากาศที่มีอุณหภูมิ   TC มีหน่วยเมตรต่อวินาที
และ TC เป็นอุณหภูมิของอากาศ มีหน่วยองศาเซลเซียส

ข้อสังเกต
จาก v  331 0.6 TC ตัวเลข 331 และ 0.6 เป็นค่าคงตัวที่มีหน่วย คือ 331 มีหน่วยเมตรต่อ

วินาที ( 331m/s ) ซึ่งเป็นอัตราเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และ 0.6 มีหน่วย

เมตรต่อวินาทีต่อองศาเซลเซียส ( 0.6 m/s oC ) ซึ่งเป็นอัตราเร็วเสียงในอากาศที่เปลี่ยนไปทุก
1 องศาเซลเซียส แต่เพื่อความกระชับในการเขียนสมการ จึงละที่จะระบุหน่วย สมการนี้ใช้ได้

ในกรณีที่อุณหภูมิอากาศอยู่ในช่วง -50 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิอยู่

นอกช่วงนี้จะทำ�ให้ค่าที่คำ�นวณได้มีความคลาดเคลื่อนมากขึ้นอีก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตัวอย่าง 12.1 อัตราเร็วเสียงในอากาศในห้องที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่าเท่าใด
แนวคิด แทนค่าอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในสมการ (12.1)
วิธีทำ�

                     v  331  0.6 TC

จาก

									

		

									 		
ตอบ

 (331 m/s)  (0.60 m/s C )(25 C)
= 346 m/s

อัตราเร็วเสียงในอากาศในห้องที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีค่า 346 เมตรต่อวินาที

ตัวอย่าง 12.2 จงหาความยาวคลื่นเสียงในตัวอย่าง 12.1 หากความถี่เสียงมีค่าเท่ากับ 256 เฮิรตซ์
แนวคิด ใช้สมการ v  f  เพื่อหาความยาวคลื่นเสียง   
วิธีทำ�

จาก
จะได้

								
								
ตอบ

    

                      v  f 
v
                   
f

=
			

346 m/s
256 Hz

= 1.35 m

ความยาวคลื่นของเสียงที่มีอัตราเร็ว 346 เมตรต่อวินาที และมีความถี่ 256 เฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ

			1.35 เมตร

ข้อสังเกต
อัตราเร็วเสียงในอากาศขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุณหภูมข
ิ องอากาศ เพือ
่ ความสะดวกในบทนี้ จะใช้อต
ั ราเร็วเสียง

ในอากาศทีอ
่ ณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส ซึง่ มีคา่ 346 เมตรต่อนาที เว้นแต่จะมีการกำ�หนดเป็นค่าอืน
่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชวนคิด
เมื่ออุณหภูมิในตัวกลางเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงของอัตราเร็วเสียงในตัวกลางทำ�ให้เกิดการเปลี่ยน
ความยาวคลื่นหรือความถี่ อย่างไร

			12.1.3 พฤติกรรมของเสียง

เสียงเป็นคลื่นชนิดหนึ่งจึงมีการสะท้อน การหักเห การเลี้ยวเบน และการแทรกสอด

เช่นเดียวกับคลื่นทุกชนิด เราสามารถศึกษาพฤติกรรมของเสียงได้จากปรากฏการณ์ต่อไปนี้
			การสะท้อนของเสียง

บางคนอาจเคยส่งเสียงตะโกนออกไปแล้วได้ยินเสียงที่ตัวเองตะโกนออกไปกลับเข้ามาที่หูอีก

ครั้งหนึ่ง เสียงที่ได้ยินครั้งหลังนี้เกิดจากการสะท้อนของเสียงที่ส่งออกไปครั้งแรกกับพื้นผิวขนาดใหญ่ เช่น
ผนังตึก หรือหน้าผา โดยทั่วไปเสียงที่ส่งผ่านไปยังสมองจะยังคงค้างอยูู่นาน 0.1 วินาที ถ้าเสียงที่เปล่งออก

ไปนั้นเกิดการสะท้อนกลับมาให้ได้ยินในช่วงเวลาที่มากกว่า 0.1 วินาที เราจะสามารถแยกเสียงสะท้อนกับ

เสียงที่เปล่งออกไปได้ เรียกเสียงสะท้อนในกรณีนี้ว่า เสียงสะท้อนกลับ (echo) ดังรูป 12.4 แต่ถ้าเรา
ส่งเสียงในห้องทีแ่ คบ เช่น ในห้องน้� 
ำ เสียงสะท้อนทีเ่ กิดขึน
้ จะกลับเข้ามาทีห
่ ใู นช่วงเวลาทีส
่ น
ั้ กว่า 0.1 วินาที

ซึ่งเราไม่สามารถแยกเสียงที่เปล่งออกไปกับเสียงที่สะท้อนกลับมาออกจากกันได้ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า

การกังวาน (reverberation)

รูป 12.4 การเกิดเสียงสะท้อนกลับจากผนังตึก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชวนคิด
ขนาดของห้องที่ทำ�ให้ไม่ได้ยินเสียงสะท้อนกลับ ควรมีขนาดความกว้างหรือความยาวอย่างมาก
ประมาณเท่าใด  และขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นใดได้บ้าง

การสะท้อนของเสียงขึ้นอยู่กับลักษณะผิวที่สะท้อน โดยพื้นผิวแข็งจะสะท้อนเสียงได้ดีกว่าผิว

อ่อนนุ่ม เนื่องจากเสียงเป็นคลื่น การสะท้อนของคลื่นเสียงจะเกิดได้ดีเมื่อความยาวคลื่นมีค่าเท่ากับหรือ

น้อยกว่าขนาดวัตถุที่คลื่นตกกระทบ เช่น ค้างคาวส่งคลื่นเหนือเสียงซึ่งมีความถี่สูงหรือมีความยาวคลื่นสั้น

ไปกระทบเหยื่อที่มีขนาดเล็ก แต่ใหญ่กว่าความยาวคลื่นที่ค้างคาวส่งไป ทำ�ให้ค้างคาวรู้ตำ�แหน่งของเหยื่อได้

ตัวอย่าง 12.3 ชายคนหนึ่งอยู่ในบริเวณหุบเขา เขาตะโกนเข้าหาหน้าผาและได้ยินเสียงที่ตะโกนอีกครั้งใน

เวลา 1.4 วินาที เขาอยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะทางเท่าใด กำ�หนดให้อัตราเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นมีค่า

340 เมตรต่อวินาที

แนวคิด เนื่องจากเขาได้ยินเสียงตนเองสะท้อนกลับใช้เวลา 1.4 วินาที นั่นคือ เสียงเดินทางไปตกกระทบ
หน้าผาแล้วสะท้อนกลับมาถึงหูของเขา คิดเป็นระยะทางเท่ากับสองเท่าของระยะห่างระหว่างชาย
คนนั้นกับหน้าผา

วิธีทำ�		 ให้ชายคนนั้นอยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะทาง d จะได้ว่า 2d = vt
แทนค่า v = 340 m/s   และ   t = 1.4 s จะได้

vt
2
 340 m/s 1.4 s 

2
= 238 m

d=
				

		

						

		

						

		

ตอบ

ชายคนนั้นยืนอยู่ห่างจากหน้าผา 238 เมตร
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ตัวอย่าง 12.4 ค้างคาวส่งคลื่นเหนือเสียงไปตกกระทบเหยื่อและรับคลื่นสะท้อน ถ้าคลื่นที่ค้างคาวส่งออก
ไปมีความถี่ 25  กิโลเฮิรตซ์ ค้างคาวจะสามารถตรวจพบเหยื่อที่มีขนาดเล็กสุดเท่าใดสำ�หรับคลื่นความถี่นี้

แนวคิด เหยื่ อ ต้ อ งมี ข นาดใหญ่ ก ว่ า หรื อ เท่ า กั บ ความยาวคลื่ น เสี ย ง โดยใช้ ส มการ v  f  เพื่ อ หา
ความยาวคลื่นเสียง  

วิธีทำ�		 ความถี่ของคลื่นเสียง
อัตราเร็วของคลื่นเสียง

               f  25 kHz = 25  103 Hz
                    v = 346 m/s

จาก

                    v  f 
v
จะได้
                    
f
346 m/s

25 103 Hz
										
1.38 10 2 m
										
= 1.38 cm
ตอบ

ค้างคาวจะสามารถตรวจพบเหยื่อที่มีขนาดเล็กสุดเท่ากับ 1.38 เซนติเมตร

ชวนคิด
ในการวินิจฉัยเนื้อเยื่อ แพทย์ใช้คลื่นเหนือเสียงที่มีความถี่ในช่วง 1-10 เมกะเฮิรตซ์ เนื้อเยื่อที่เล็ก
ที่สุดที่สามารถตรวจพบได้มีขนาดเท่าใด   โดยอัตราเร็วของคลื่นเสียงในเนื้อเยื่อของร่างกายมนุษย์
มีค่า 1540 เมตรต่อวินาที

รู้หรือไม่
สัตว์หลายชนิดดำ�รงชีพโดยอาศัยหลักการสะท้อนของคลื่น เช่น ค้างคาวซึ่งเป็นสัตว์ที่ออกหากิน
ตอนกลางคืน สามารถบินหลบหลีกสิง่ กีดขวางและรู้
ตำ�แหน่งของแมลงเล็ก ๆ ที่เป็นอาหารได้ เพราะ
ค้างคาวส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไปเป็นจังหวะ ๆ
หรือพัลส์ (pulse) และรับคลื่นเสียงที่สะท้อนกลับ
มาได้ โลมาก็สง่ และรับสัญญาณโดยใช้หลักการสะท้อน
ของเสียงเช่นเดียวกัน
รูป ค้างคาวหาอาหารโดยใช้หลักการสะท้อนของคลื่น
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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			 การหักเหของเสียง

ขณะเกิดฟ้าคะนองบางครัง้ เราเห็นฟ้าแลบแต่ไม่ได้ยน
ิ เสียงฟ้าร้อง เนือ
่ งจากอากาศเหนือผิวโลก

มีอุณหภูมิไม่เท่ากัน โดยอากาศบริเวณที่ห่างจากผิวโลกมากจะมีอุณหภูมิต่ำ�กว่าอากาศบริเวณใกล้ผิวโลก

เสียงฟ้าร้องที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าจะเคลื่อนที่ลงมายังพื้นโลกจากอากาศเย็นด้านบนลงมายังอากาศร้อน

ด้านล่าง ทำ�ให้อัตราเร็วเพิ่มขึ้นทีละน้อย เกิดการหักเหของเสียงฟ้าร้องโดยมีมุมหักเหโตขึ้นทีละน้อย
เมือ
่ ต่�ำ ถึงระดับหนึง่ จนสะท้อนกลับหมดขึน
้ สูอ
่ ากาศด้านบนแทนทีจ่ ะเคลือ
่ นทีล่ งมายังพืน
้ ดิน เราจึงไม่ได้ยน
ิ
เสียงฟ้าร้อง แสดงว่าเสียงมีการหักเห

อากาศเย็น

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง

อากาศร�อน

รูป 12.5 การสะท้อนกลับหมดของเสียงในอากาศ

ชวนคิด
เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่จากอากาศเข้าสู่น้ำ� ความถี่และความยาวคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
เพราะเหตุใด
			 การเลี้ยวเบนของเสียง

การได้ยน
ิ เสียงคนพูดคุยกันในห้อง ทัง้ ทีผ
่ ฟ
ู้ งั อยูน
่ อกห้อง ทีเ่ ป็นเช่นนีก
้ เ็ พราะเสียงเลีย้ วเบนออก

มาด้านนอกของห้องผ่านทางช่องหน้าต่างหรือช่องประตู ทำ�ให้ผู้ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของผนังห้องได้ยินเสียง
ของคนที่พูดกันอยู่ในห้องได้แม้จะมีผนังกั้นทางเดินของเสียงก็ตาม ดังรูป 12.6
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